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Besmetting met wrattenvirus in gezin en schoolklas

Sjoerd Bruggink, Just Eekhof, Paulette Egberts, Sophie van Blijswijk, Pim Assendelft, Jacobijn Gussekloo

voor HPV-transmissie3,9-16 richten preventieve adviezen zich 

op het beperken van besmetting in openbare gelegenheden. 

Het gebruik van openbare douches zou bijvoorbeeld een risico-

factor zijn voor het krijgen van voetzoolwratten op grond van 

de aanname dat natte vloeren een reservoir zijn voor HPV.10

Met deze veronderstelling als uitgangspunt adviseren in-

formatiefolders onder andere om slippers te dragen in open-

bare gelegenheden.17,18 Onderzoeken naar de risicofactoren 

voor het ontwikkelen van wratten spreken elkaar echter te-

gen. Bovendien hebben deze onderzoeken een cross-sectio-

nele opzet, wat het vaststellen van een oorzakelijk verband 

onmogelijk maakt.

Om onderbouwd advies te kunnen geven over de preventie 

van wratten hebben we in dit prospectieve cohortonderzoek 

gekeken naar de incidentie van wratten bij basisschoolkinde-

ren en zijn we nagegaan of de mate van blootstelling aan HPV 

bijdraagt aan het krijgen van wratten.

Methode
Populatie
Een getrainde studente geneeskunde onderzocht de han-

den en voeten van alle kinderen in groep 1 tot en met 7 (4-12 

jaar) van drie basisscholen in de omgeving van Leiden op de 

aanwezigheid van wratten. Over deze beginmeting hebben 

we al eerder gepubliceerd.3 Een jaar later onderzocht een an-

dere getrainde studente geneeskunde de handen en voeten 

van dezelfde kinderen (nu in groep 2 tot en met 8) opnieuw. 

Voorafgaand aan beide onderzoeken vroegen we de ouders om 

toestemming. Om praktische redenen varieerde de follow-up 

tussen de 11 en 18 maanden.

De schoolbesturen en de medisch-ethische commissie van 

het Leids Universitair Medisch Centrum gaven goedkeuring 

voor het onderzoek.

Ontwikkeling van wratten
Op beide meetmomenten noteerden de onderzoekers aantal 

en locatie van de wratten op standaardformulieren met een 

Inleiding

Wratten zijn goedaardige huidtumoren die veel voorko-

men, vooral bij basisschoolkinderen (prevalentie 

4-33%).1-3 Hoewel ongeveer tweederde van de wratten binnen 

twee jaar vanzelf verdwijnt,4 gaan kinderen geregeld naar de 

huisarts omdat hun wratten lichamelijke of psychische klach-

ten veroorzaken.5

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papilloma-

virus (HPV). HPV komt vrij uit wratten en transmissie vindt 

plaats door direct contact met de besmette huid of indirect 

via voorwerpen.6,7 Theoretisch verhoogt een hogere mate van 

blootstelling aan HPV het risico op het ontwikkelen van wrat-

ten.8 Op basis van eerdere onderzoeken naar risicofactoren 
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Wat is bekend?
 ▪ Wratten komen veel voor bij basisschoolkinderen en worden 

veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).
 ▪ Adviezen om wratten te voorkomen betreffen vaak de open-

bare ruimten, zoals sportgelegenheden en zwembaden.

Wat is nieuw?
 ▪ Bij basisschoolkinderen vindt HPV-besmetting vooral plaats 

in het gezin en in de klas.
 ▪ Adviezen om wratten te voorkomen kunnen zich beter rich-

ten op het beperken van besmetting in het gezin en in de klas, 
dan op het beperken van besmetting in openbare ruimten.
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analyses bevatten alleen de kinderen van wie we informatie 

over de betreffende risicofactoren hadden. Aan de hand van 

een univariate analyse berekenden we eerst de hazardra-

tio’s (HR’s) met een 95%-BI voor alle potentiële risicofactoren. 

Om onafhankelijke HR’s te berekenen, gebruikten we in een 

multivariate analyse vervolgens de belangrijkste risicofacto-

ren uit de univariate analyse die het voorkomen van wratten 

binnen het individu, het gezin, de school en de openbare ge-

legenheden vertegenwoordigen. Deze multivariate analyse 

bevatte naast leeftijd, geslacht en huidtype de volgende facto-

ren: pre-existente wratten, gezinsleden met wratten, wratten 

bij klasgenoten en het gebruik van openbare zwembaden. Om 

een mogelijke dosis-effectrelatie te verkennen vulden we het 

rekenmodel aan met een totaalscore voor de blootstelling aan 

HPV, waaraan elk van de vier omgevingsfactoren gelijk, met 

een gewicht 0 of 1, kon bijdragen (spreiding 0-4).

Resultaten
Onderzoekspopulatie
Aan de beginmeting namen 1099 kinderen deel (respons 97%), 

van wie er 98 (9%) niet deelnamen aan de follow-up. Redenen 

hiervoor waren: afwezig van school ten tijde van onderzoek, 

tussentijds verlaten van school of geen toestemming voor on-

derzoek. De mediane leeftijd van de 1001 kinderen was 7 jaar 

(spreiding 4-12), 48% was jongen, 80% had een blank huidtype 

en 33% had wratten bij de beginmeting. De respons van ouders 

op de vragenlijsten was 77%.

Ontwikkeling van wratten
De incidentie van nieuwe wratten was 29 per 100 persoonsja-

ren at risk (95%-BI 26 tot 32). De incidentie was 14 per 100 per-

soonsjaren (95%-BI 12 tot 16) voor voetzoolwratten, 9 per 100 

persoonsjaren (95%-BI 7 tot 11) voor handwratten en 5 per 100 

persoonsjaren (95%-BI 4 tot 7) voor de combinatie van hand- en 

voetwratten.

Relatie met potentiële risicofactoren
Uit de univariate analyse kwam geen relatie met geslacht naar 

voren, maar een hogere leeftijd en een blank huidtype waren 

wel gerelateerd aan een hogere incidentie van wratten [tabel 

1]. De volgende omgevingsfactoren waren significant gerela-

teerd aan de ontwikkeling van wratten: pre-existente wrat-

ten, een gezinslid met wratten en de prevalentie van wratten 

in de klas [tabel 1].

De multivariate analyse liet geen relatie met leeftijd of ge-

slacht zien, terwijl een blank huidtype het risico op het ontwik-

kelen van wratten vergrootte: HR 2,3; 95%-BI 1,3 tot 3,9 [tabel 2]. 

Kinderen met gezinsleden met wratten (HR 2,1; 95%-BI 1,5 tot 

2,9) en kinderen met een hogere prevalentie van wratten in de 

klas (HR 1,2 per 10% toename, 95%-BI 1,0 tot 1,4) hadden als on-

afhankelijke omgevingsfactoren een hoger risico op het ont-

wikkelen van nieuwe wratten na 1 jaar. Pre-existente wratten 

bleken, na de correctie in het multivariate model, geen onaf-

hankelijke factor meer te zijn (HR 0,9; BI-95% 0,7 tot 1,3). Het 

gebruik van openbare zwembaden had een kleine, niet-signi-

schematische weergave van de handen en voeten. De onder-

zoekers noteerden leeftijd en geslacht. Ze codeerden het huid-

type volgens het systeem van Fitzpatrick, dat onderscheid 

maakt tussen blanke (huidtypen 1, 2 en 3) en niet-blanke (huid-

type 4, 5 en 6) huidtypen.19 Een ervaren huisarts superviseerde 

5% van de metingen, waarbij deze geen verschil in beoordeling 

waarnam. De onderzoekers waren niet op de hoogte van de 

antwoorden van ouders op de vragenlijsten (zie hieronder).

Blootstelling aan HPV
We ordenden de mate van blootstelling aan HPV volgens een 

tevoren ontwikkeld theoretisch model met risicofactoren 

voor wratten uit de omgeving [figuur].3 Informatie over de 

volgende potentiële risicofactoren verkregen we uit lichame-

lijk onderzoek en vragenlijsten die ouders bij de beginmeting 

hadden ingevuld:

 ▪ individuele factoren: pre-existente wratten (ja/nee);

 ▪ gezinsfactoren: gezinslid met wratten (ja/nee), thuis met blo-

te voeten lopen (ja/nee);1,3,13-16

 ▪ schoolfactoren: school (school A, B of C), prevalentie van wrat-

ten bij kinderen in de klas bij de beginmeting (per toename 

van 10%),3 aanwezigheid van wratten bij ten minste een van 

de drie beste schoolvrienden (ja/nee);

 ▪ publieke factoren: gebruik van openbare zwembaden (ja/nee), 

gebruik van openbare douches (ja/nee), met blote voeten 

sporten (ja/nee).9,12,14-16

Statistische analyse
We berekenden het incidentiecijfer met het 95%-betrouwbaar-

heidsinterval (BI) door het aantal nieuwe casus te delen door 

de som van de persoonsjaren van de kinderen at risk. De de-

finitie van een nieuwe casus was een kind dat tijdens de fol-

low-upperiode een of meer nieuwe wratten had ontwikkeld, 

ongeacht of er pre-existente wratten waren.

We gebruikten het Cox proportional-hazards-model om 

risicofactoren voor het ontwikkelen van wratten te bepa-

len, waarbij we een p < 0,05 als significant beschouwden. De 

Figuur Conceptueel model voor de blootstelling aan HPV.3 Het onderlig-
gende idee is dat de mate van blootstelling aan HPV vermindert van de 
kern naar buiten toe.

Openbare gelegenheden
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het ontwikkelen van nieuwe wratten, dan blootstelling aan 

HPV uit aanwezige wratten op de eigen huid of blootstelling 

in openbare gelegenheden, zoals zwembaden.

Sterk punt in dit onderzoek is het onderliggende biologi-

sche model van blootstelling aan HPV met onderscheid tussen 

het individu, het gezin, de school en openbare gelegenheden. 

Met iedere extra aanwezige risicofactor stijgt het risico. Deze 

duidelijke dosis-effectrelatie ondersteunt het oorzakelijke 

verband tussen de risicofactoren en het ontwikkelen van 

ficante invloed (HR 1,2; 95%-BI 0,75 tot 1,8). De totaalscore voor 

blootstelling aan HPV liet een duidelijke dosis-effectrelatie 

zien: het risico op wratten nam toe met een factor 3,5 (95%-BI 

2,9 tot 4,2) voor elke extra aanwezige risicofactor.

Beschouwing
De incidentie van het ontwikkelen van nieuwe wratten bij 

basisschoolkinderen was 29 per 100 persoonsjaren. Blootstel-

ling aan HPV in het gezin en in de klas bleek belangrijker voor 

Tabel 1 Verschillen in incidentie van wratten voor de aanwezigheid van risicofactoren gerelateerd aan de blootstelling aan HPV (n = 1001 kinderen 
met 1054 persoonsjaren)

Potentiële risicofactor Aantal casus/ 
persoonsjaren*

Incidentie 
per 100 persoonsjaren

Hazardratio†

(95%-BI)
P-waarde

Persoonskenmerken
Leeftijd (per jaar toename) 1,1 (1,0 tot 1,1) 0,003

Geslacht

 ▪ Meisje 150/507 30 1

 ▪ Jongen 153/547 28 1,1 (0,8 tot 1,3) 0,66

Huidtype

 ▪ Niet-blank  38/221 17 1

 ▪ Blank 265/832 32 1,9 (1,4 tot 2,7) < 0,001

Blootstelling aan HPV: individuele factoren
Pre-existente wratten

 ▪ Nee 177/716 25 1

 ▪ Ja 126/337 37 1,5 (1,2 tot 1,9) < 0,001

Blootstelling aan HPV: gezinsfactoren
Gezinslid met wrat(ten)

 ▪ Nee  90/396 23 1

 ▪  Ja  74/155 48 2,1 (1,5 tot 2,9) < 0,001

Thuis met blote voeten lopen

 ▪ Nee  23/76 30 1

 ▪ Ja 216/731 30 1,0 (0,7 tot 1,5) 0,97

Blootstelling aan HPV: schoolfactoren
School

 ▪ A 198/730 27 1

 ▪ B  21/92 23 0,7 (0,4 tot 1,0) 0,07

 ▪ C  86/232 37 1,2 (0,9 tot 1,5) 0,23

Prevalentie wratten in klas

 ▪ < 40% 163/668 24 1

 ▪ ≥ 40% 140/386 36 1,5 (1,2 tot 1,9) < 0,001

 ▪ per toename van 10% – – 1,2 (1,1 tot 1,3) < 0,001

Goede schoolvrienden met wratten

 ▪ Nee 108/335 32 1

 ▪ Ja 132/440 30 0,9 (0,7 tot 1,2) 0,54

Blootstelling aan HPV: publieke factoren
Gebruik van openbare zwembaden

 ▪ Nee  37/162 23 1

 ▪ Ja 202/645 31 1,4 (1,0 tot 2,0) 0,065

Gebruik van openbare douches

 ▪ Nee 190/651 29 1

 ▪ Ja  33/111 30 1,0 (0,7 tot 1,5) 0,86

Met blote voeten sporten

 ▪ Nee 182/634 29 1

 ▪ Ja  55/163 34 1,1 (0,9 tot 1,6) 0,39

* De som van persoonsjaren per potentiële risicofactor is ≤ 1054, omdat het responspercentage voor specifieke vragen op de vragenlijst voor ouders varieerde van 68 tot 100%.
†
   Berekend met univariaat Cox proportional-hazards-model. Analyses in de subgroep van kinderen met voetzoolwratten en de subgroep zonder wratten bij de beginmeting 
leverden vergelijkbare resultaten op.
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Onderzoeken naar HPV-typering binnen gezinnen en klas-

sen zullen in de toekomst meer bewijzen opleveren over de 

vatbaarheid voor specifieke HPV-types. Waarschijnlijk was de 

blootstelling aan HPV in openbare gelegenheden of via spe-

cifieke vriendjes te laag om mogelijke transmissie te meten.

Conclusie
Besmetting met het wrattenvirus vindt vooral plaats via 

gezins- en klasgenoten met wratten. Preventieve adviezen 

zouden zich meer kunnen richten op het voorkomen van be-

smetting binnen gezinnen en schoolklassen, dan op het dra-

gen van slippers in openbare gelegenheden. 
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wratten. Met een deelname van 97% en een niet-blank huid-

type bij 20% van de kinderen is de onderzoekspopulatie verge-

lijkbaar met de algemene Nederlandse basisschoolpopulatie.20

Een beperking van het onderzoek is dat we niet alle omge-

vingsbepaalde risicofactoren hebben onderzocht omdat deze 

moeilijk te meten zijn, bijvoorbeeld het contact met kinderen 

met wratten tijdens hobby’s. Verder kan een verschil in het di-

agnosticeren van wratten tussen de twee onderzoekers en de 

(mogelijk onnauwkeurige) rapportage van risicofactoren door 

ouders het gevonden effect hebben verdund.

Op basis van huisartsenregisters uit Groot-Brittannië en 

Nederland heeft men de jaarincidentie van wratten bij 5- tot 

14-jarigen berekend op 3 tot 5 per 100 kinderen.21,22 Het verschil 

met ons veel hogere incidentiecijfer (29 per 100 persoonsjaren) 

kan zijn ontstaan doordat kinderen en ouders zich vaak niet 

bewust zijn van de wratten3 en doordat veel kinderen en ou-

ders wratten niet aan de huisarts melden.

Bestaande onderzoeken naar risicofactoren voor wrat-

ten spreken elkaar tegen.3,9-16 Dit is het eerste onderzoek met 

een prospectieve opzet en dat analyse van oorzakelijke ver-

banden mogelijk maakt. De geïdentificeerde risicofactoren 

bevestigen gedeeltelijk ons theoretische model over de mate 

van blootstelling aan HPV: een gezinslid met wratten was een 

belangrijkere risicofactor dan de prevalentie van wratten in 

de klas, die weer belangrijker was dan de publieke risicofac-

toren [figuur].3 De aanwezigheid van pre-existente wratten 

was echter niet onafhankelijk geassocieerd met de ontwikke-

ling van wratten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 

immuunsysteem van een kind met wratten al is geactiveerd 

tegen het reeds aanwezige specifieke HPV-type.8 Ook zouden 

genetische aspecten een rol kunnen spelen in gezinnen. De 

rol van de prevalentie van wratten in een klas als risicofac-

tor bevestigt echter de betekenis van blootstelling aan HPV. 

Tabel 2 Risicofactoren voor het ontwikkelen van wratten, onder andere 
gerelateerd aan de blootstelling aan HPV bij basisschoolkinderen (n = 525)

Factor Hazardratio*
(95%-BI)

P-waarde

Persoonskenmerken
Leeftijd (per jaar toename) 1,0 (0,91 tot 1,1)   0,99

Geslacht 1,2 (0,9 tot 1,6)   0,34

Blank huidtype 2,3 (1,3 tot 3,9)   0,003

Blootstelling aan HPV
Pre-existente wratten 0,91 (0,7 tot 1,3)   0,58

Gezinsleden met wratten 2,1 (1,5 tot 2,9) < 0,001

Wratten in de schoolklas† 1,2 (1,0 tot 1,4)   0,02

Gebruik openbare zwembaden 1,2 (0,8 tot 1,8)   0,48

Totaalscore voor blootstelling‡ 3,5 (2,9 tot 4,2) < 0,001

* Berekend met een multivariate Cox proportional hazards-model, met daarin leeftijd, 
geslacht, huidtype en de vier belangrijkste risicofactoren die het individu, het gezin, de 
school en openbare gelegenheden vertegenwoordigen. Analyses in de subgroep van 
kinderen met voetzoolwratten en die zonder wratten bij de beginmeting leverden 
vergelijkbare resultaten op.
† Hazardratio per 10% toename van de prevalentie van wratten in de schoolklas.
‡

 Hazardratio voor elke extra aanwezige risicofactor voor blootstelling aan HPV 
(spreiding 0-4 risicofactoren).


